
Dul ve yetimlerin /Çocukların Aylıkların Başlangıcı 

             Madde 91 – (Değişik: 3/3/1954 - 6311/15 md.) – (Değişik: 3/3/1954 - 6311/15 md.) 

             Bu kanuna göre bağlanan çeşitli mahiyetteki aylıkların ödenmesi aşağıdaki fıkralarda 

yazılı tarihlerden başlar: 

             a) 42 nci maddede yazılı olanlar için mezkür madde hükmü dairesinde yazı ile vakı 

isteme tarihini takip eden ay başından; 

             b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede iken bu kanunda yazılı çeşitli sebeplerle 

emekliye ayrılanların emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıklariyle ölenlerin dul ve 

yetimlerine bağlanacak aylıklar hizmet aylıklarının kesildiği tarihi takip eden ay başından; 

(Emekliliklerini kendileri istemiş olanlar bu istemelerinin kabul edildiği salahiyetli 

makamlarca kendilerine yazı ile bildirilmezse isteklerini yaptıkları tarihten itibaren bir aydan 

evvel olmamak üzere vazifelerini terkedebilirler. Bunların emeklilik isteklerinin kabul 

edildiğinin salahiyetli makamlarca yazı ile bildirilmesi tarihinden itibaren en çok bir ay içinde 

vazifelerinden ayrılmaları mecburidir. Erlerin vazife malullüğü aylıklarının başlangıcı bu 

husustaki müracaatlarını takip eden ay başıdır.) 

             c) Her ne suretle olursa olsun açıkta bulunanlardan emekli aylığına müstahak 

olanların veya ölenlerin emekli ve adi malullük aylıklariyle dul ve yetimlerine bağlanacak 

aylıklar, son ayrıldıkları kurumlara kendileri veya dul ve yetimleri tarafından yazı ile 

yapılacak müracaat tarihlerini takip eden ay başından; 

             ç) Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı almakta iken ölenlerin dul ve 

yetimlerine bağlanacak aylıklar ölüm tarihini takip eden ay başından; 

             (Şu kadar ki, dul ve yetim aylıklarının tahsisinde 72 nci madde hükmü mahfuz 

tutulur.) Emekliye ayrılanların ay sonuna kadar olan hizmet aylığı geri alınmaz. 

             Hükümle veya sicilleri veyahut askeri mahkemelerce verilecek karar üzerine 

kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlerin emekli aylıklarının başlangıç tarihlerinden ve 

yaş haddini dolduranların bu haddi doldurdukları tarihleri takip eden ay başından sonra her ne 

sebeple olursa olsun kurumlarınca vazifeleriyle ilgileri kesilmiyerek aylık veya ücretleri 

ödenenlerin bu suretle geçen müddetleri fiili hizmet müddeti sayılmaz ve bunlar için kesenek 

ve karşılık alınmışsa geri verilir. 

             Şu kadar ki, bağlanan aylıklar vazifelerinden ayrılarak vazife aylığı veya ücretlerinin 

kesildiği tarihleri takip eden ay başlarına kadar ödenmez. 

 


